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خط زرد

هشدارهای پلیس درباره پیشگیری
از سرقت در معابر و اماکن عمومی
درصورت پنچر شدن مشکوک و غیرعادی
خودرو پول نقد و اشیای قیمتی خودرا در جای
مطمئن قرار دهید و پس از قفل کردن درها با
هوشیاری کامل به تعویض الستیک اقدام کنید.
هنگام اقامه نماز و وضو گرفتن در اماکن
متبرکه مراقب اموال و پوشاک خود باشید و از
سپردن آن ها به افراد غریبه خودداری کنید.
در مــعــابــر عــمــومــی مــراقــب تلفن هــمــراه
خــود باشید وآن را در اختیار افــراد ناشناس
قرارندهید.
در مواجهه با افــراد مشکوکی که خــود را
مامور معرفی می کنند از آنان کارت یا مدارک
شناسایی معتبر بخواهید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

با رضایت اولیای دم ۳۷ ،محکوم به قصاص نفس
در کرمان از اعدام رهایی یافتند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره
به آمار باالی صلح وسازش در این استان گفت:
تعداد مددجویان زندانی آزاد شده از طریق صلح
وســازش در پنج ماهه نخست امسال نسبت به
مدتمشابهسالگذشته۱۳۱درصدرشدداشته
اســت .به گــزارش خبرنگارما ،موحدافزود :با
تالش شعب حل اختالف در زندان های استان
کرمان ۶۰۰زندانی با گرفتن رضایت شکات،
از زندان های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده
بازگشته اند .وی با بیان این که کرمان یکی از
استان های پیشگام در صلح وسازش در کشور
اســت ،اظهار کــرد :امسال بیش از هــزار فقره
پرونده از طریق مصالحه در شعب حل اختالف
زندان ،منتهی به صلح و سازش شده است .
وی خاطرنشان کرد:از ابتدای امسال تاکنون
حدود ۱۶هزار فقره پرونده در شعب شوراهای
حل اختالف از طریق صلح وســازش به پایان
رسیده است .

طراحیسرقتهایشبانهپایبساطمواد!

سجادپور-اعضای یک باند سرقت باتری
خودروهایپرایدکهبهخاطردستبردهایشبانه
بهلوازموقطعاتداخلیخودروهابهخفاشهای
باتریدزدمعروفشدنددرحالیبهسرقتهای
بیشتری در مشهد اعتراف کردند که هنگام
دستگیری توسط نیروهای انتظامی کالنتری
شفایمشهد 11،عددباتریویکدستگاهپراید
سرقتیازآنانکشفشد.
ماجرای دستگیری اعضای این باند حرفه ای
از آن جا در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت
که گزارش سرقت های باتری و قطعات خودرو
در برخی نقاط مشهد افزایش یافت .به گزارش
اختصاصی خــراســان ،در پــی اع ــام شکایت
مالباختگان و با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع بالفاصله سرهنگ اکبر آقابیگی (رئیس
پلیسمشهد)دستوراتویژهایرابرایشناسایی
و دستگیری عامالن این سرقت ها صادر کرد و
بدین ترتیب گروه مشترکی از نیروهای گشت،
تجسس و اطالعات کالنتری شفای مشهد به
سرپرستی سرهنگ عمارلو (جانشین کالنتری
شفا) وارد عمل شدند و رصدهای اطالعاتی خود
را آغاز کردند .آنان پس از حدود یک هفته تالش
شبانه روزی باالخره سرنشینان یک دستگاه
پراید را در حالی دستگیر کردند که بررسی های
پلیسی نشان می داد پراید مذکور سرقتی است و
سرنشینان آن نیز قصد دستبرد به یک خودروی
دیگر را داشتند .سه متهم این پرونده که پس از
تعقیبوگریزطوالنیدرچنگقانونگرفتارشدند
به سرقت های متعددی در حــوزه استحفاظی
کالنتری شفا اعتراف کردند و پس از آن نیز وقتی
باصدوردستورقضاییدراختیارکارآگاهانپلیس
آگاهی قــرار گرفتند ،راز سرقت های بیشتری
را فاش کردند .آن چه می خوانید گفت وگوی
خبرنگارخراسانبااعضایباندمعروفبهخفاش
هایباتریدزداست.
نامتچیست؟علیرضا
چندسالداری؟ 48سالههستم.
شغلتچیست؟شغلمآزاداست.
مشهدیهستی؟نهدربیرجندمتولدشدم.
اتهامسرقتراقبولداری؟بله!سرقتکردهام!

نقشه سرقت باتری ها را چگونه طراحی
میکردید؟یکشببرایاستعمالموادمخدربه
منزل«حسن»رفتم.پایبساطموادنشستهبودیم
که«حسن»پیشنهادکردباخودرویپژو 206من،
سرقتباتریانجامبدهیم.
تو هم قبول کــردی؟ بله! بــرای انجام سرقت
حرفی نداشتم اما به او گفتم سند خودرو به نام
همسرم اســت و نمی توانم از آن در سرقت ها
استفادهکنم!
پس چه کار کردید؟
«حــســن» گــفــت :من
خ ــودم یــک دستگاه
خـــودرو دارم .از آن
استفادهمیکنیم!
مــنــظــورت هــمــان
پــــرایــــد ســرقــتــی
است؟بله!
چند فقره سرقت
در یک شب انجام
دادید؟ بعد از آن که
صحبت ها به نتیجه
اموالکشفشدهازاعضایباند
رسید به اتفاق حسن
معروفبهخفاشهایباتریدزد
و پــســرش بــه سمت
بولوارعبدالمطلببه
راه افتادیم و  11عدد باتری از خودروها سرقت
کردیم.
کابل باتری ها را چگونه قطع می کردید؟ با
قیچیبزرگیکهپلیسازداخلخودروکشفکرد،
کابل ها را می بریدیم و بالفاصله باتری را داخل
پرایدمیانداختیموفرارمیکردیم!
نقش شما در سرقت ها چه بــود؟ «حسن»
کابل ها را می برید و من هم بی درنــگ باتری
سرقتی را بلند می کردم و داخل خودروی پراید
میگذاشتم!
سابقه سرقت هم دارید؟ بله! تاکنون سه بار به
جرمسرقتروانهزندانشدهاموسابقهدارهستم
ولی با «حسن» و پسرش برای اولین بار بود که به
دنبالسرقتباتریمیرفتیم.
چگونه با «حسن» آشنا شدی؟ ما با هم بچه
محل هستیم و از حدود  10سال قبل یکدیگر را
عکس اختصاصی از خراسان

 ۳۷محکوم به قصاص نفس
پای چوبه دارنرفتند

«خفاشهایباتریدزد»اعترافکردند

میشناسیمورفتوآمدداریم!
خــودروی پراید را چه کسی سرقت کرده
اســت؟ من از ایــن سرقت اطالعی نــدارم ولی
«حسن»آنراسرقتکردهاست.
بیشتر باتری چه نوع خودروهایی را سرقت
میکردید؟بیشتربهپرایددستبردمیزدیم.
چرا؟چونهمزیاداستوهمدرهایآنبهراحتی
بازمیشود.
گفتوگوباعضودیگر
باند

اســــمــــت را بــگــو؟
«حسن»!
چند ســالــه هستی؟
40سالهومتولد1358
هستم.
سواد داری؟ بله!
شلغتچیست؟آزاد
ساکن مشهدی؟ بله!
در بولوار توس سکونت
دارم ولی اهل چناران
هستم.
ســرقــت هــا را قبول
داری؟بله!
نقشه سرقت ها را چه
کسی طراحی می کرد؟ من و علیرضا با هم از
قبل آشنا بودیم .آن شب هم علیرضا به منزل ما
آمد و از من خواست تا با هم سرقت کنیم ابتدا با
خودروی 206اوبهمنطقهسعدآبادرفتیم.سپس
خــودروی او را در گوشه خیابان پارک کردیم تا
شناسایینشود!
پراید را همان شب سرقت کردید؟ بله! اول
پراید را از همان منطقه سرقت کردیم .من هم
پشتفرماننشستمتاسرقتباتریراباآنخودرو
انجامبدهیم!
پسرتراچراعضوباندکردی؟آنشبپسرمدر
خانهتنهابودبههمیندلیلاوراهمباخودمبردم.
پرایدهایی که مورد دستبرد شما قرار می
گرفت چه ویژگی هایی داشت؟ در مکان های
خلوت و تاریک پارک شده بودند و دزدگیر یا قفل
کاپوتنداشتند!

تا ساعت  4صبح که دستگیر شدید به چند
خودرو دستبرد زدید؟به 11خودرو.
بیشتردرکدامخیابانهاسرقتمیکردید؟
نامخیابانهارابهخاطرندارم!
سابقه داری؟ بله .هم سابقه سرقت و هم سابقه
اعتیاددارم.
نقشپسرتدراینماجراچهبود؟اودرسرقت
ها نقشی نداشت .من فقط رانندگی می کردم و
سرقتهاراعلیرضاانجاممیداد.
نحوه آشنایی شما با علیرضا چگونه بود و چه
مدت با هم سرقت می کردید؟ در سال 96
سابقهسرقتداشتیمولیباعلیرضامدتکوتاهی
استکهآشناشدهام.
باتریهایسرقتیراچهمیکردید؟«علیرضا»
آنهارامیفروخت.مناطالعیندارم!
پسرت می گوید از حــدود دو هفته قبل با
علیرضا رفت و آمد دارد و با شما برای سرقت
میآمد؟هرچهپسرمبگویددرستاست!
عضو 16سالهباندچهمیگوید؟

نامترامیگویی؟رضا
متولد چه سالی هستی؟  16 ،1382سال
دارم.
چگونه وارد باند خفاش ها شدی؟ شب بود که
علیرضا به منزل ما آمد .من و پدرم در خانه تنها
بودیم .او به پدرم اصرار کرد برای سرقت برویم که
پدرممراهمباخودشبرد!
من داخــل خــودروی علیرضا خوابیده بــودم که
بیدارم کردند و گفتند لعنتی بیا داخــل پراید!
وقتیپابهدرونپرایدگذاشتمناگهانفهمیدمکه
مامورانمارامحاصرهکردهاند.
پژو  206را کجا پارک کردید؟ داخل یکی از
خیابانهایکویامیرگذاشتیم.
چه مــدت اســت که پــدرت و علیرضا با هم
سرقت می کنند؟ از حدود دو هفته قبل رفت
وآمد داشتیم و آن ها با خودروی  206می رفتند
ولیاولینباربودکهمنباآنهاهمراهشدم!
بــاتــری هــای سرقتی را بــه چــه کسی می
فروختند؟ «علیرضا» باتری ها را می آورد و
خودشهممیفروخت!
پشیمانی؟خیلیزیاد.

۱۳
در امتداد تاریکی

دلباخته مال باخته!
روزی که به «سیامک» دل باختم همه تصورم این
بود که او هم مرا با همه وجودش دوست دارد.
حتی برای لحظه ای فکر نمی کردم که او نقشه
ای زیرکانه و طوالنی مدت را برای باالکشیدن
پول هایم طراحی کرده است و ...
این ها بخشی از اظهارات زن  45ساله ای است
که به اتهام ضــرب و جــرح عمدی از همسرش
شاکی شده بود .این زن که ادعا می کرد هنوز
دو ماه از مدت عقد موقتش باقی مانده است اما
شوهرش او و فرزندانش را به خانه راه نمی دهد
درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :حدود هشت سال
قبل همسرم را در یک سانحه رانندگی از دست
دادم و ایــن گونه مسئولیت نگهداری از سه
فرزندم را به تنهایی برعهده گرفتم به همین دلیل
مجبور شدم برای گذران زندگی و تامین مخارج
فرزندانم در بیرون از منزل کار کنم اما تحصیالتم
تا مقطع راهنمایی بود و نمی توانستم به کار
اداری مشغول شوم بنابراین به عنوان کارگر
خدماتی و نظافتی در یک شرکت خصوصی
استخدام شدم .مدتی بعد با دیه فوت همسرم
یک قطعه زمین خریدم تا حداقل سرمایه ای برای
آینده فرزندانم پس انداز کنم .اگرچه روزهای
سختی را می گذراندم اما به خاطر سعادت و
آسایش فرزندانم همه سختی های روزگــار را
به جان می خریدم .تا این که روزی سیامک در
مسیر زندگی ام قرار گرفت .آن روز با یک لبخند
خیابانی همه چیز را فراموش کردم و به او دل
باختم به طوری که سرنوشتم به کلی تغییر کرد و
من درگیر عشقی سیاه شدم .خیلی زود ارتباط
های تلفنی و دیدارهای حضوری من و «سیامک»
به ازدواج رسید .قرار شد به مدت یک سال به عقد
موقت سیامک درآیم تا با خصوصیات اخالقی
یکدیگر بیشتر آشنا شویم .به همین دلیل موضوع
ازدواجــم را از فرزندانم مخفی کردم تا این که
این مدت به پایان رسید .اگرچه عقد موقت ما
به طور رسمی در هیچ محضری ثبت نشده بود،
دوباره تصمیم گرفتیم صیغه نامه خودمان را به
مدت پنج سال دیگر تمدید کنیم ولی باز هم به
خاطر اعتمادی که به او پیدا کرده بودم به دنبال
رسمیت بخشیدن قانونی به این ازدواج نبودم
فقط روزی فرزندانم را دور هم جمع کــردم و
ماجرای ازدواجم را با آن ها درمیان گذاشتم با
وجود این باز هم خودم در بیرون از منزل کار می
کردم و هزینه های زندگی را می پرداختم .به
همین دلیل هیچ مشکل و اختالفی با سیامک
نداشتم چرا که او هیچ پولی برای تامین مخارج
من یا فرزندانم نمی داد.
روزگــار ما به همین ترتیب می گذشت تا این
که روزی سیامک پیشنهاد کرد با فروش قطعه
زمینی که افزایش چند برابری داشــت منزل
خوبی برایم بخرد تا از اجاره نشینی رهایی یابم
من هم با این پیشنهاد موافقت کردم و همسرم
زمین را فروخت و پولش را به حساب من واریز
کرد .چند روز بعد او منزل ویالیی بزرگی را در
حاشیه شهر پیدا کرد و با این بهانه که دوست
ندارد همسرش به بنگاه های معامالت رفت و
آمد کند مدعی شد خانه را می خرد و قولنامه آن
را به نام من ثبت می کند .روز بعد درحالی که
یک برگ قولنامه دستی را به من نشان می داد
پول هایم را گرفت ولی قولنامه را به من نداد.
من هم که هیچ گاه تصور نمی کردم همه این ها
یک نقشه زیرکانه و حساب شده است ،اسباب و
اثاثیه ام را جمع کردم و در آن منزل ساکن شدم
ولی هنوز مدت زیــادی از این ماجرا نگذشته
بود که بهانه گیری و ناسازگاری های سیامک
شروع شد .او با هر بهانه واهی مرا کتک می زد
و فرزندانم را از خانه بیرون می انداخت .من که
نمی دانستم در پس این ماجراها نقشه شومی
وجــود دارد بــرای حفظ زندگی ام تــاش می
کردم تا این که حدود یک هفته قبل با یک بهانه
پوچ دعوایی به راه انداخت و پس از کتک کاری
شدید ،با این بهانه که مدت صیغه نامه ام به پایان
رسیده است من و فرزندانم را از خانه بیرون کرد
و دیگر به منزل راه نداد .آن جا بود که از حرف
هایش فهمیدم مرا اغفال کرده و پول هایم را باال
کشیده است درحالی که شاهدی نیز برای اثبات
ادعایم ندارم اما فقط این را می دانم که این عشق
و عاشقی های خیابانی هیچ عاقبتی جز بدبختی
ندارد به طوری که اکنون حتی نمی توانم موضوع
ازدواجم را نیز ثابت کنم و . ...
شایان ذکــر اســت ،به دستور سرهنگ عباس
زمینی (رئیس کالنتری سپاد) ماجرای شکایت
این زن در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

